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การศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อนมเปรี้ยวพาสเจอรไรสมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อนมเปรี้ยวพาสเจอรไรส ของ
2. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การศึกษาองคประกอบดาน ผลิตภัณฑ พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ อันดับหนึ่งคือ เรื่อง คุณคาทางโภชนาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.7211 อันดับสองคือ เรื่องมีการระบุวันหมดอายุมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.8888 และเรื่อ ง สินคามีก ารรับ รองมาตรฐานทางราชการเชนองคกรอาหารและยา อ.ย. มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา 0.8944 ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดาน ราคา พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับปจจัยดานราคา
อันดับหนึ่งคือ เรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.7937 อันดับสองคือ เรื่องราคาถูกพอ ๆ กับยี่หออื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากั บ 0.7416 และ เรื่ องมีส วนลดใหมี คาเฉลี่ยเท ากับ 4.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 0.9486
ตามลําดับ

การศึกษาองคประกอบดาน สถานที่จัดจําหนาย พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย อันดับหนึ่งคือ เรื่องมีสินคาจัดจําหนายหลายแหง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6708 อันดับสองคือ เรื่องมีจําหนายรานคาใกลบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7962 และ เรื่องมีจําหนายในรานคาใกลที่ทํางานมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.26สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7810 ตามลําดับ
การศึกษาองคประกอบดาน การสงเสริมการตลาด พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอันดับหนึ่งคือ เรื่องมีการโฆษณาผานสือ่ ตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 สวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.8426 อั นดับ สองคือ เรื่ อ งมี คูปองส วนลดมี คาเฉลี่ ยเทากั บ 4.11 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 1.0630 และ เรื่อ งมีก ารร วมโครงการรณรงคตางๆ เพื่อสั งคมมีคาเฉลี่ ย
เทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.9899 ตามลําดับ

คํานํา
การศึกษาปญหาพิเศษในครั้งนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีพรอมทั้งไดผลงานที่สามารถนําไป
ประยุกตใชกับธุรกิจ ที่เ กี่ยวของ เพราะไดรับ ความกรุณา และชวยเหลื ออยางดียิ่ง จากคณะครู แผนก
วิชาการขายและการตลาด ที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษา และไดเสียสละเวลาอันมีคายิ่ง ในการใหคําแนะนํา
และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นับตั่งแตเริ่มตนดําเนินการจนเสร็จสมบูรณเรียบรอยดวยความเอาใจใส
เปนอยางยิ่งมาตลอดผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และบุคคลรอบขางที่คอยเปนแรงผลักดัน และใหกําลังใจคอย
ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ เสมอมา
ทายสุด ขอขอบพระคุณ เพื่อนรวมชั้นเรียนที่คอยเปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา
และรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ จนการศึกษาปญหาพิเศษฉบับนี้มีความสมบูรณอยางที่ตั้งใจไว
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ทานเวช
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สารบัญ
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1. บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
วัตถุประสงคของการศึกษา
ตัวแปรในการศึกษา
ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา
นิยามศัพท
ประโยชนที่ไดรบั จากการศึกษา
กรอบแนวความคิดในการศึกษา
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
วิวัฒนาการของนมเปรี้ยวพรอมดื่มพาสเจอรไรซ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา
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เปนแบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
เปนแบบสอยถามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อนมเปรี้ยวพาสเจอรไรส
เปนแบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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หนา

1. แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม ระดับชั้น
2. แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม แผนกวิชาที่กําลังศึกษา

28
29

3. แสดงจํานาน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม ที่พักอาศัยในขณะศึกษา
4. แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม รายไดตอเดือน

30
30

5. แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม อาชีพผูปกครอง
6. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนก ตามที่ผูบริโภคเลือกซื้อ
7. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม

31
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เหตุผลที่ทานดื่มนมเปรี้ยวพาสเจอรไรส
8. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม

32

ปญหาทีเกิดขึ้นในการซื้อนมเปรี้ยวพาเจอรไรส
9. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามยี่หอของนมเปรี้ยว

33

10. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามสื่อที่ผูบริโภครูจัก
11. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
การซื้อนมเปรี้ยวมีการซื้ออยางไร
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12. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
การซื้อนมเปรี้ยวของผูบริโภคจะซื้อจากแหลงใด

34

13. แสดงจํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
การซื้อนมเปรี้ยวของผูบริโภคจะซื้อใหใคร

35

14. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามการตัดสินใจซื้อนมเปรี้ยว
15. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ

35
36

16. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานราคา
17. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย38
18. แสดง จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

37

19. แสดง คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายปจจัยดาน ผลิตภัณฑ
20. แสดง คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายปจจัยดาน ราคา
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
21. แสดง คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายปจจัย

หนา
41

ดานสถานที่จัดจําหนาย
22. แสดง คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายปจจัย

42

ดานการสงเสริมการตลาด

